
 

 

 

 
 رئجي  يجا، وانج / السيد مع تفاهم مذكرة م،7152 مايو 51 االثنين اليوم الدولى، والتعاون االستثمار وزيرة نصر، سحر الدكتورة وقعت

 الصجينية للشجركات التزمجة التسجييتت وتقجديم االسجتثمارية للقجرو  االئتمجان مخجاطر وتغطيجة االسجتثمارات لتشجييع الصجينية، ساينورشور شركة
 ."بكين" الصينية بالعاصمة الحرير، طريق مبادرة ضمن" والطريق الحزام" منتدى فى مشاركتيا هامش على وذلك المصرية، السوق فى العاملة

 
 لتسججتثمار اطججار عمجج  االتفججاق الحريججر، طريججق مبججادرة اطججار فججى عقججد الججذى االسججتثمار، منتججدى هججامش علججى اتفاقيججات، 1 توقيججع الججوزيرة، وشججيدت
 ومينججا  للتنميججة االفريقججى الصججين وصججندوق السججوي ، لقنججاة االقتصججادية للمنطقججة العامججة الييئججة بججين السججخنة العججين بمينججا  يتعلججق فيمججا والتعججاون
 وعلجوم بعجد عجن لتستشجعار القوميجة الييئجة بجين الصجناعية االقمجار واختبجار لتيميجع والصجين مصجر بجين مشجتركة وحجدة النشجا  واتفاق شينيدوا،

 الشجركة بجين واتفجاق للتنميجة، الصجين وبنجك مصجر بنجك بجين دوالر مليجون 111 بقيمجة تمويج  واتفجاق الصينية، الوطنية الفضا  هيئة وبين الفضا 
 الشججبكة لتججدعيم الكيربججا  نقجج  مشججرو  بشجج ن الصججين وبنججك الصججينى التنميججة وبنججك والججواردات للصججادرات الصججين وبنججك الكيربججا  لنقجج  المصججرية
 "الصينية" يريد ستيت" شركة تنفيذ ومن وات، كيلو 111 ييد الكيربائية

 
 لمبجادرة الكامج  مصر دعم على بالت كيد اللقا  الوزيرة، واستيلت المنتدى، فى مشاركتيا هامش على الصينين، المستثمرين بكبار الوزيرة، والتقت
 هجذ  بجنن تجممن المصجرية الحكومجة أن إلجى مشجيرة البلجدين، بجين الثنائيجة العتقجات تعزيز يستيدف عملى إطار إلى تحويليا أي  من الحرير، طريق

 .الدولى لتقتصاد توازنا تحقق يديدة آلية لوضع تاريخية فرصة تعد المبادرة
 

 التجى والجدو  الصجين بين المتبادلة االستثمارات زيادة على المبادرة هذ  وستعم  اليوم، العالم تشغ  رئيسية قضية هى التنمية أن الوزيرة، وذكرت
 .الدو  تلك لشعوب حقيقية منافع ليلب المشتركة التنمية دعم وكذلك المبادرة، نطاق فى تقع
 

 رأسججيا وعلجى األوسججط، والشجرق افريقيججا فجى والصججينية االينبيجة لتسججتثمارات إقليميجا مركججزا مصجر يعجج  إلجى تسججعى الحكومجة أن الججوزيرة، وأكجدت
 .المصرى السوق فى الصينية الشركات عدد وزيادة المتبادلة االستثمارات حيم مضاعفة إلى مصر تطمح حيث الصين، مع المشتركة االستثمارات

 السجوي ، قنجاة تنميجة محجور ومنيجا الضجخمة، التنمويجة المشجروعات مجن عجدد فجى مصجر فجى االسجتثمار إلجى الصينين المستثمرين الوزيرة، ودعت
 ميججاب الفريججق بييججود مشججيدة والنقجج ، والطاقججة والبنججا  والتشججييد التحتيججة البنيججة ميججاالت فججى المشججروعات مججن وعججدد اليديججدة، اإلداريججة والعاصججمة

 قجانون أن إلجى مشجيرة السجوي ، قنجاة تنميجة محجور فجى االسجتثمار فجى الجراببين المسجتثمرين علجى التسيي  فى السوي ، قناة هيئة رئي  مميش،
 علجى والعمج  القطاعجات مختلجف فجى ياذبجة اسجتثمارية بيئجة وخلجق التجراخي،، اصجدار وتسجيي  البيروقراطيجة علجى القضا  هدفه اليديد االستثمار
 .مصر فى االينبية االستثمارات مضاعفة

 
 تنظيمججى إطججار تججوفر التججى العامججة والتشججريعات القججوانين مججن حزمججة بتعججدي  حاليججا تقججوم الججدولى والتعججاون االسججتثمار وزارة أن الججوزيرة، وذكججرت

 .7152 -7152 عام بنياية اإليمالى المحلى للنات  نمو كمعد  % 6 إلى الوصو  تستيدف الحكومة أن إلى مشيرة للمستثمرين،
 

 مجن واالسجتفادة اليديجدة اإلداريجة العاصجمة فجى واالسجتثمار مصجر، فجى اسجتثماراتيم حيجم زيجادة فجى رببجتيم عجن الصجينيون، المسجتثمرون واعرب
 االسجتراتييى مصجر موقجع إلجى اضجافة المصجرى، السوق يتيحيا التى التنافسية والمزايا اليديد، االستثمار قانون تضمنيا التى االستثمارية الحوافز
 المصجرية الحكومجة قدرة فى ثقتيم على ممكدين مصر، عبر االفريقية االسواق فى الدخو  الصينية للشركات ويتيح وافريقيا، اسيا بين يربط والذى
 .المقبلة الفترة خت  المصرى االقتصاد قدرة تعزيز على

 

 15/5/7112القاهرة في 
 

 فى الصينية للشركات التسهيالت وتقديم االستثمارات لتشجيع ساينورشور شركة مع تفاهم مذكرة توقع نصر سحر.د

 ببكين" االستثمار منتدى" خالل اتفاقات 1 توقيع وتشهد..مصر
 فى الصينية لالستثمارات إقليميا مركزا مصر لجعل نسعى:الصينين المستثمرين لكبار الدولى والتعاون االستثمار وزيرة

 األوسط والشرق افريقيا
 "السويس قناة محور"و والبناء والتشييد التحتية البنية فى استثمارات لضخ الصينين المستثمرين تدعو الوزيرة

 قانون تضمنها التى االستثمارية الحوافز من واالستفادة االدارية العاصمة فى االستثمار نريد:الصينيون المستثمرون

 االستثمار

 


